
PARECER Nº 97/2019

OBJETO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
12/2019 – INSTITUI A GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o  projeto de lei complementar nº 12/2019,
que Institui a Guarda Civil Municipal e dá outras providências,  o qual deu entrada na
casa  e  foi  distribuído para  análise  das  comissões  permanentes  no dia  15 de julho  do
corrente ano. Os membros das Comissões Permanentes se reuniram no dia 20 de agosto
de 2019, sob a presidência da Vereadora Janayna, a qual, após a leitura do Projeto de Lei
Complementar nº 12/2019 e seus anexos colocou em discussão o referido Projeto já com
as Emendas Legislativas 51, 52 e 53/2019, constando ainda em anexo, para apreciação,
parecer contábil nº 168/2019, do Poder Executivo, parecer jurídico do Poder Executivo e
parecer jurídico nº 319 do Poder Legislativo, sendo todos favoráveis à sua tramitação.

O presente projeto, nos termos apresentados nas justificativas da proposição,
tem por objetivo:

“somar  com  os  órgãos  de  Segurança  Pública  Estadual  que  se
encontram situados no Município de Itapoá,  sendo estes  a  Polícia
Militar,  Polícia  Civil  e  o  Corpo de  Bombeiros  Militar”  com a  “a
implantação de uma estrutura mínima da Guarda Civil  Municipal,
traçando  objetivos  onde  se  busca  o  zelo  do  patrimônio  e
logradouros públicos, sem preterir às atribuições da esfera Federal
e  Estadual,  respeitando  seus  institutos,  do  mesmo  modo  que  se
possa garantir e respeitar os direitos fundamentais das pessoas”

“a  Guarda  Civil  Municipal  é  uma  importante  ferramenta  que  já  é
utilizada em outros municípios, na proteção dos prédios e logradouros
públicos, na fiscalização e organização do trânsito local, no serviço de
prevenção,  educação  e  proteção  das  pessoas,  proteção  das  escolas
priorizando a segurança dos alunos,  orientando em diversas  ações de
prevenção e educação no trânsito, em eventos públicos, na proteção do
coletivo,  nos  atendimentos  de  ocorrências  quando  solicitado  por
munícipes,  respeitando  as  atribuições  e  limites  de  outros  órgãos  de
segurança, mas fazendo o ciclo até o encaminhamento para a delegacia,
quando  necessário  para  o  encerramento  dos  procedimentos  e  para
garantir o devido processo legal, conforme suas atribuições, em ações
sociais  com  projetos  importantes  em  prol  da  sociedade  Itapoaense
garantindo melhor qualidade de vida”

Além disto, fundamenta-se a sua legalidade e constitucionalidade, destacando-se
as manifestações exaradas pelo assessor jurídico, conforme citados no seu parecer:

“o  Projeto  respeita  os  limites  e  disposições  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal – Lei  Complementar  nº 101/2000,  e consta
instruído  com Parecer  Favorável  do  contador  João  Garcia  de  Souza.
Inclusive,  considerando  que  as  despesas  decorrentes  da  execução  da
presente Lei  estão previstas  nas  Leis Orçamentárias Municipais PPA,
LDO e LOA, no Órgão 23 – Comando da Guarda Municipal, Ação 2248
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– Manutenção  da  Guarda  Municipal,  com saldo  orçamentário  de  R$
275.808,61,  para  o  exercício  de  2019;  A Proposição  em análise  não
conflita com a competência privativa da União Federal (artigo 22 da
CF/88) e também não conflita com a competência concorrente entre
a União Federal,  Estados e Distrito Federal (Art.  24, da CF/88).”
(grifos nossos)

“Em análise da Constituição Federal de 1988, destaca-se:

Art.  144.  A  segurança  pública,  dever  do  Estado,  direito  e
responsabilidade  de  todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  ordem
pública  e  da  incolumidade das  pessoas  e  do  patrimônio,  através  dos
seguintes órgãos:
[…]
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.  

Em relação às disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM),
destaca-se:

Art. 13. Compete ao Município:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que lhe couber;
[…]
VII - dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços
municipais; 
[…]
§3º - A lei que dispuser sobre a guarda municipal, destinada à proteção
dos  bens,  serviços  e  instalações  municipais,  estabelecerá  sua
organização e competência.
Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham
sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos
públicos  na  administração  direta  e  autárquica,  ou  aumento  de  sua
remuneração;
II - servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta e
autarquias,  seu  regime  jurídico,  provimento  de  cargos,  estabilidade  e
aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou
diretorias equivalentes e órgãos da Administração Pública;
Art. 48. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem
maioria  absoluta  dos  votos  dos  membros  da  Câmara  Municipal,
observados os demais termos de votação das leis ordinárias. 
Parágrafo  único.  Serão  leis  complementares,  dentre  outras  previstas
nesta Lei Orgânica:
[…]
V - lei orgânica instituidora da guarda municipal;
Art. 82. O Município poderá constituir guarda municipal, força auxiliar
destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos de
lei complementar.
§1º - A lei complementar de criação da guarda municipal disporá sobre
acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na
hierarquia e disciplina.
§2º  -  A  investidura  nos  cargos  da  guarda  municipal  farse-á  [sic]
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.”

“Por fim, em análise da Lei Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais, esta Lei que disciplina o § 8º do
art. 144 da Constituição Federal, e que define que incumbe às guardas
municipais,  instituições  de  caráter  civil,  uniformizadas  e  armadas
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conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva,
ressalvadas  as  competências  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito
Federal. 

Sugestão de Emenda Parlamentar 

Ainda em análise das disposições da Lei nº 13.022/2014, destaca-se o
Art. 15, conforme segue:

Art.  15.  Os cargos em comissão das  guardas  municipais  deverão ser
providos  por  membros  efetivos  do  quadro  de  carreira  do  órgão  ou
entidade.
§  1º  Nos  primeiros  4  (quatro)  anos  de  funcionamento,  a  guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros,
preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou
defesa social, atendido o disposto no caput. 

Em confrontação  com o  presente  Projeto  de  Lei,  nota-se  a  seguinte
disposição sobre o tema:

Art.  60. Nos primeiros 04 (quatro) anos de funcionamento, a Guarda
Civil  Municipal  poderá  ser  dirigida  por  profissional  estranho  a  seus
quadros,  preferencialmente  com experiência  ou  formação  na  área  de
segurança  ou  defesa  social,  conforme  o  §1º  do  artigo  15  da  Lei  nº
13.022/2014.

A Lei  Federal  determina  a  obrigatoriedade  para  que  os  cargos  em
comissão das guardas municipais devem ser ocupados por servidores do
quadro efetivo, ou seja, dos servidores concursados de carreira do órgão,
conforme determinação  do Art.  15,  da Lei  nº  13.022/2014.  E  com a
redação dada pelo Art. 60, do presente Projeto de Lei Complementar nº
12/2019, estipula-se a vedação para profissional estranho a seu quadro.
Nesse  ponto,  a  redação  do  Art.  60  não  atende  completamente  às
especificações determinadas pela legislação federal.

Sugere-se uma Emenda Aditiva para incluir o Parágrafo 4º ao Art. 60 da
Proposição, com a nova redação conforme segue:

Art. 60
[…] 
§4º Os cargos em comissão da guarda municipal deverão ser providos
por  membros  efetivos  do  quadro  de  carreira  do  órgão  ou  entidade,
ressalvado o disposto no caput.

Com a Emenda Legislativa Aditiva ao Art. 60 da presente Proposição,
conforme  sugestão  apresentada  acima,  nos  demais  aspectos,  após
análise, destaca-se que o Projeto de Lei Complementar nº 12/2019 não
apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está
elaborado conforme os  ditames  regimentais  da  Câmara Municipal  de
Itapoá”. 

Assim, após analisadas as normas técnicas da proposição e sanadas as dúvidas, a
Presidente  coloca  em  deliberação  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  12/2019,  com
redação composta pelas  emendas legislativas nº51, 52 e  53/2019, forma pela qual,  os
membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os  membros  da
Comissão de Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e
Finanças  e  os  membros  da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência,  são  de
parecer favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2019.

É O PARECER
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Plenário do Poder Legislativo, em 20 de agosto de 2019.
    

         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                           
         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
                                                                                                                      
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                 
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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